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 ا وما وآما ا  )وذأ ( 
  

  ار اذ          
    ا اي          

  ا  امم -  ّء             

  
 :ّ ط  

 : ل]     ـدجلَو ـرِ اللّـهغَي نـدع ـنم كَان لَوو آنالْقُر ونربتَدي رياً   أَفَـالفـاً كَـثالتاخ يـهواْ ف[ 

  .  )٨٢/(اء

 اّ ا ّز  اآن ا، وأرت إ        أز ا

اأ  ا ظ و( اا ، ّا اا   (تا

  اآن،   اّ ا اآم  ّ أ         واّ  ه 

ا ّ ارك اّ          ّ ا د ا  وة ا و   

، و مْآَن  ا آن ا أّم ذ دا ا وأى. و

 ُ أن  آن او   ا ، أ   تا    ا 

) آن آنا ()١(   ا   ا  با ا  ؛ 

            ات دو  إ  ّد ذ و ، ا ّا

ن آ  ّ ا ا م و اط  ه  وب          

ا. و ا ن ا ّ و ّ   اآن  اآن      

  ا ا ات ن أن ذ و ،ّن     م ؛آمت اا  ة

   ا ارة،    ّ وح    اآن 

  توآ.            ا ا ّا ا    و

)٢(.  

     ّآما ا و آن اا   ا ا إّن



)٣٠٤......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

ة أ اّ اح ا  ا  م، و َ ح ا     اد

             ا ّا و دا  ر زا  ر   و

  ّوت اا   و ،ا  ّود ّ ّا

)طاه ا   اا و (  :  اق ّاا ّ 

]     ظُونـافلَح نَّـا لَـه نـا الـذِّكْر وإِ لْ نَز ننَّا نَح    إ  م:       )٩ا ( ]إِ

دات وا، و أر آن ا، و ان اا اّ وب 

 ّا ا  ّم  ارض ا       رّا ا و .را 

      ّد روا  ر ّ رس يا ا   آنا 

  ي اا ا       أو )صا    ن

   و (ا)َوا مْ( ا ؛إّ ت  ًءوماءة ا

إ       ا ّ دو ،م  ث أْن  ّّون اا  أن 

   ّرآ ّرو ء. ود   ا  إ  ا ر اا

 ّونٍه      ا.تء     اما ا  ا ا

   م ّوماءة ا ن أن و ،ا   ،م وما 

ر)٣( .  

             ؛ا  رُ ا ا إ دأ ّا ا ّإّن وا

 ظ  ّ   ّد أظ  إّ ّ  أى آن ا   أّن    

 إ ا )؛ّو ) ا   ا دا  إ ّ 

 ّونا  ا ق ا    ا ا      (ّيا)ق اا  ّم ؛

   ،م  و ّا  و ،ّوما مّ ّيق اّا

        ّ ّّرات اّّا   ّظ  أّم  .  و

وا ا          ا  ّ  ك أّن مو ّا  اد

 اّّن. و  رف  اي ا  ا ا اق   

ّ ا   ّ ر           ء   ءا   



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٠٥( 

ّت اا ّ    ّ ظ اا       ا ّا ظا  

  ا    هإ   ظ ا )٤(.   ّآما   ّ 

 ّرة د ّد   ظ اا  ط  و . 

 ن      ذ  ا   ظت أا  ر   أّن   ،   

  واق    .    د  ارة  اء اظ اى

 ا ّارد   ا ا      .آن اا  ا    ذ إ وأ

أن اق اآم ّق   ّ م (ق اّوم)،  ت       

  روا ا   ت ا اظ، و         ،ا    ا

  ارات اّ ا ، و  ال اآم ظر          

  .ّا ا   

     ّي اا ّوّي اا ا  هأول أ  أ ا

ام اّ إ  وا       ا  ا و أن  د     

    آما ا ّ ا   يا ل اوإد .ما  سأ

:   ] اءشن يي مدهي اء وشن يم لُّ اللّهضفَي ملَه نيبيل همانِ قَوسولٍ إِالَّ بِلسن را ملْنسا أَرموو هو 

ــيم ــز الْحكـ يـ .   ن ا (، ور  )٤ إا( ]الْعزِ

    و ،ّآما ا   ط ّ ا او (ّا ط

          ب اوأ .ا ا  و ،ّاا  آن إذ ، 

 ف   م ّظ ا)ت      )٥ ى ا ظأ و ،

     ءا؛ و  ظا  ا  با   ة

     ا   ا  ًى ك ، آنظ اأ ّظ اا

.آما  

  : وااو اان 

      أ  ظ دوراما أ و ،ّآمظ از اأ (و)



)٣٠٦......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

 آن اا  وا ،ا وأ ،ا د ر ؛

    آن ما        راءأن ا ى او .د  ابت ا

(ا   م ت   د  او  اا 

(ووا .   أو  دا ا  ا   ا م 

   ّآما ّاءة ا ت ا  حم   ّ    ا  ة ت

طا )٦(ّو .  ذ ازاة اتا   ،ّا دّا)

،ّوز. (.. ّا    ا        ا ا  آن. وا 

:   ظه ا رزا  

أَما ا[ نْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَ لَّذين في هو الَّذي أَ

يغٌ فَ يلَه إِلَّا اللَّه وقُلُوبِهِم زَ أْوِ نه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْوِيله وما يعلَم تَ م هابا تَشم ونتَّبِعي قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالر

أَلْبابِ نا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْ بر دنع نكُلٌّ م ا بِهن آم[ )٧انآ(.  

و،    و  )(ااآمّ وا  أول اارد  

مة  د           ّن أيا ار اظ ا ارة، و

ا ا د  وا اأ أّن م   .    ال اأ

و   .!)٧(ا زادت         د ا و  

ا     إ ّا  ،ه ا د   وا ،     

:   ا   زا  ا إِالَّ  ...[ إ  يلَه أْوِ تَ  لَمع ي ما  و

علْمِ... الراسخُون في الْ و ه ل: إّن ا وه  اي  ام ا  ا ]اللّ

  ا ا ونآ ور ،و )٨(   أ أ  را و ،

ا d ،ل ار ا  اأّن أول ا  وروي i  ه أو

 ور ،)٩(.  

اب أ (و)  ا ام ا  :د       و أ  ء



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٠٧( 

(ا   أّن او اد    )١٠(وع   ا د  ا ؟.

 ،أو ا  (طا    ي، أو اا ا و (ا ا)

، و  ااد      ة   ّا اد  اب، ووا 

 و ،ال    اأ  د  ورة. و إ طا ا إ 

وا  ءا  ا ذ    ،)أردت  . )١١ و   ه ا  ا

 .و  وا  ا ا ا ا إ      إ موذ

و ،ف ذ   ،ّ ب       اله ا ا ر 

        م إ ا دم إذا ّ ر وا ا   ا  ،ةوا

        ذ و  ّم ّ  ج  أو ا ا   ل

. ا    تا   ا م  

 و  ّد          وأو ا ّوا ّا  م  ْن  ه

  وال، و أّم   ظ  اآن آن.

  ا اول

)و( حوا ا   

)و( :ا   

   )    (أّول) دة اا إ (و ُو  ِِ    ٍة وواو 

و .و  ُُ :ل  واو  ، و ّ   ،

١٢(ا(، رس ل او :))ةاو اوا اء وان: اأ ؤه.   اوام

ل أوّول، ا و أ ءارة أي:  )١٣())اا   ادا  ولوا ،

و   ااد،  رأى ان     ااء، وإ   ااد، 

   د  اع وال.

 :ال ا      ا و ،ا ع إْول أي اا  :وا))

 اي  إ، وذ  رد اء إ ا اادة   ن أو    



)٣٠٨......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

(()١٤(:لّو ، وا))   يا  ل   ((أو  ه و)١٥(. 

:ل ا  و  

  علــــى أنهــــا كانــــت، تـــــأول حبهـــــا

  

ـــا     ــقاب فأصحبــ ــي الســ ــأول ربعــ   تــ

  
))     ((ه و أي ّ ول :ة ل أ)١٦(    ا  ِوُم .

: وآَل)) ُا :إ   َ   ُ  إ (()١٧()) .  ل أ  ر :

     وأ  ذاإ ُؤوَء أا ُل أ،       ظأ م  ون ا

    لإ  وا  ك    .أَأ  ل اوب أا  ل؛و 

ََا   .أ  اَذا َدوإ:   ((..َْ  ل اوأ )١٨(. ل و: ))ْوُلا 

  أ  ُ  َرََ  اءَ  إ وأول َرَ  و  أوَُ ول  اءُ  إ اع 

و ا  : ا  ، و آل أي ر إ    اردت. اء

 ...  آ :ل: اوا  ا رّدو ... َلووأ  َا وَه وَد 

يلُـه  [ :وّ  و ّه ووَ أو  ور أْوِ ا يـأْتهِم تَ لَمو[ ) م ي )٣٩أ  

   ؛و او د  نأ  وا   نأ    ،  و 

  .)١٩(ا))   ا  أ إُ ول    ه

    يا   و   د أوءه، واء واماء اا 

 ،ل اأ   ول إ، واّوال ّم َوُ ، واع ا وإ.اع

ول إ يا ا و،  إ واد.ا  

ّأ )   آنا  ورد ل، وأو    (وه ا     ّل 

أوزان اظ  د    ااق  وإازه  ،اء  إظر

ات   ةاارد )ًَِ ،َِ ،َِْا، َِ َِ ،َْا،( اظة:

:ا  

١-  : ]...   ــ ــيء فَصـــ ــلَّ شـــ ــاب وكُـــ ــنني والْحســـ ــدد الســـ ــوا عـــ علَمـــ ناهولتَ لْ



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٠٩( 

يلًا اء( ]تَفْص١٢ا(. 

٢- :  ]... لَقخكُلَّ و ييراًشتَقْد هرفَقَد ن] (ء٢ا .( 

٣-  : ]يلًا نُزلَ الْملَائكَةُ تَنزِ امِ والْغَم يوم تَشقَّق السماء بِ ن( ]و٢٥ ا(. 

٤-  : ] أْتُونَك ا ي ناكَ بِالْحق وأَحسن تَفْسرياولَ ثَلٍ إِلَّا جِئْ ن( ]بِم٣٣ا(. 

٥- :  ]نيونلْعا ممن ي تِّلُوا أُخذُوا ثُقفُوا أَ  .)٦١ ااب] (تَقْتيال وقُ

٦-  : ]ِاذْكُرو ماس كبتَّلْ رب تَ و هيلًا إِلَي تب  .)٨ ا( ]تَ

  او:   أّول و     ر داإظ     ول إ 

اك ارة   ا و أو : و. وإاز م أو اء 

  رول إظء، وا إ  و ت   إ اقا   ،

ء، أّ اّ اآم  ّن آ     أّن ا او   ا .ذ ال

. ء ا إن  ّ ،ا ا   

 ا ا ):(وا  

ه ا  و ا اّ  ذوو اص و إ أّن  

ا  د  ؛ّ   أ  ظ اا  ا و ، 

واوا ء، .وا       د او ،وأ ا  د أو

ا   ،أّدى ذ  ن أن إ   د   م

و  ا .اا ا  دا  ؛       دلا ا م 

واب  ( ب أو ا    ا و ر اآن ه ا . ه ال

(آن ما ا )٢٠(،     آنا      رة آل  ا ا

ا مان ا        آنا      أ  أ و ،

.ا  م إ وا  



)٣١٠......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

 ول و      ه ا رام  ّ أن ا  

  ،د ات، إذ إّن اآن ا    رة        

اف ّ . ّ     إّن ه ا د داة ا واّد، و

 ول: :ره او ((اى أّن ا .وا ا    

        ،ظ  لا ا    وى أّن ا :مه اا

   ار ا ا  إ امت اآم   أو  أو   

((و  آمت اا  د وأّم ،)٢١(.  

   د او  د ا    ه اول   اامو

      و   ء  و ،وا  وا وا 

  ء ا  ا ي، وا  و ،)٢٢(ا  تام  ط

  اراء:

١-   ا  ا وأ وا  أ ا إن  دة، وأظ ا

 .وا ما  ول اا  

٢-        ووا ،اوا و إ   يا ا  ن ا

 .طا  ت ا أ  

٣- ا         :   ،ادا  ن واد، واا ن د 

ل  ، ِ َ  : ه: إنَِْ دِ  )١٤ ا ( ]بِاملرصـاد إن ربـك لَ [

َُُْ َََر  وا ا  ونا  ا :وو ،إذا را

  . 

٤-  .ا ن ا ووا ،ا  ا ن ا ا إن  

ل ا وا  ور وا ورا ،   ا ور

وا ع، وع وا)ون .)٢٣ورأى آ  أّن    وا وا 



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣١١( 

آ     ااد و ،      ا إ ال ّند ا ه 

   ظ ا ا و أنو ،ا ا  ع:  و 

 .ّ:ّم وا ا      حا ا إ اا ا  ف ا

د ج إ و ا و . ن .    ى ر   و أّمو

 طا و ا  اا     ا  ا ّ ،

إ ظ)   - ط( )و - (    م أن 

   ح). - را) ور

 اي    و ه اة ل ا واول، إذ ا صّ       

أي ال ا ( ا    )      .  ظه، أ اول    

 ة كّن     و ا   ،لووا ره ا يا ع ام

            م  كو ،ون ا ا   وا ا، أ اد ا

 ن ل ا ادا  د         ط ا ا  ،ه:  

  داا ن ا  :ووا ، ٢٤(د(.  

:مه اا أ    ا و ،ّر اا  وى أن ا يا

    :      رجا  ا تَـابٍ    [ ابِك مـاهن ولَقَـد جِئْ

وننمؤي ن * فَصلْناه علَى علْمٍ هدى ورحمةً لقَومٍ  لْ يه لُ قَدب ين نَسوه من قَ قُولُ الَّذي يلُه أْوِ أْتي تَ ي موي يلَه أْوِ ظُرون إِلَّا تَ

قا بِالْحنب لُ رسر تاءج نْفُس هم فَهلْ لَنا من شفَعاء فَيشفَعوا لَنا أَو نُرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنا نَعملُ قَد خسروا أَ

ونفْتَرانُوا ي نهم ما كَ ضَلَّ عاف( ]و٥٣-٥٢ا(.  

إ ذ ء  أ اآن   ا وأاط اّ وج     

    وا ّء رو   ع اج وطو   و ،

س و  اّ   ا  و اة  ا وااز وا وار...

. )٢٥( وه ووه، أي:   ق  أ   أ اة  



)٣١٢......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

ُو ْ       ادث ا و ك رة ا  ورد  ا ا  

  a        و ،ا ا      يا ورة   ا  ء

 a.  

 ان ورا  ا  و  ا  ، ّ    آنا   ج

: ومٍ[ و لُ ع رٍ ما بِقَد لَّ ه إِ لُ زن نُ ا  م و ه ن ئ ا زنَا خ دن لَّا ع ن شيء إِ م إِن و[ )ه  )٢١ا

 وا أّن مإ   ا م ا رف وااإ     ل، وأنا

رف اا ا  و و لأ آم ت))أّن  ّل  و

ا م ل ا إ م ّر أ اا إ َ   وإن  ،

     ّا     ّ  ّ      م  ظ     ا 

: م ،وا  ا "ِ َا "، ّ  اأراد أ  ت أ

و  اأة ا    ،ا ال   ا ،   ّن

       طل ا  ذ  رد، وا   ء   ا

 ّ    رة ا  ره  ا  رة اا  

(()؛)٢٦   ب أا ّأ  و آن اى ا ت أوّن ا

ا  أم امت     س اف   وأ؛  

  .إدرا أ   زل آما     ّ لا ا      تا  آ

.و آنا  

ر،  ه ا   ا اّا اآم   أّن و ن

:   ء  ]....اهن ئْناهم بِكتَابٍ فَصلْ ام ) ٥٢ ااف] (ولَقَد جِ

      ،ذ  ا اب، و  آن اا  ا  

ن  ، وإا   رات أب اراء ا      م  ر أّن 

  . اق  ء  ارده



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣١٣( 

اّا م  

 لارد ا )و( آن اا  )( رة  

   و  آن اا ا    رداّز ،   

  ا اول   .ء  رة      ة آ   ر، 

 إ ومة    ء،      ه اارد:    اءت  ا. و 

  أظ ادة ا    وا اآن   إ ء ا   . أى، و

واو، وأو، وأو،     ،واون واو، ول، اأظ ة :  )أول(

،وأو  د إ أن  ظأ  روا ا       أّم  زو .

   يا ا و ا ا  اّا   ّآما  

 ر   ؛آ ب إّ  يا ّوي اا ا م  ا  إ

ّا ،    م ا   ة ا   ّ .

ن ذو  رة  ء   تا a  د ا   ه 

 .ارة

  دا و a:  

  إ   :     م ارد   و  ه ارة  وردت 

 ،(دا و)  وواّ ) ا و( و) (يرؤ و. 

   و اد)  (وة  إ ارد.  ارد  )و)ءو

 ؛   aا ُ  ا   م    ذت 

 ءة، ا   ل ا مو)   وم و      وم

 و ّ(  ّأن   )ا ود(    أ ا   ّم 

 a .صا    : ل ]       ِيـل أْوِ علِّمـك مـن تَ ي و ـكبر بِيـك وكَـذَلك يجتَ

 يماهرلُ إِبب يعقُوب كَما أَتَمها علَى أَبويك من قَ وإِسحاقَ إِن ربك عليم األَحاديث ويتم نعمتَه علَيك وعلَى آلِ 

يمكح[ ) ٦(.  



)٣١٤......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

لك ]  ل :  وار ه ا    ارض، وكَـذَ

ثَر ن أَكْ لَكو ه ى أَمرِ لَ ع بال اللّه غَ و يثاد يلِ األَح وِ أْ تَ ن  م ه لِّم ع ن ل و يوسف في األَرضِ  ا ل ن ناسِ مكَّ   ال

 ـونلَم ع ي   أْن رأى   وُ  ِ ؛    مّ ا . وأدرك )٢١ ] (الَ 

 ،و  رآه :   ل ] ِيل وِ أْ تَ ن  ي من تَ لَّم ع و لْك الْم ن ي من تَ ي رب قَد آتَ

     ــد ــي ال ــي ف ي ل و  ــت ن اوات واألَرضِ أَ ــم الس رــاط ــث فَ ي اد ــي    األَحن قْ ح لْ أَ ماً وــل سي من فَّ و ــ تَ  ة ــر اآلخا و ي نُ

نيحال الص   .)١٠١ ] (بِ

 إذن  م   ،ا  ن أن  و ، و ،ّإ

                ء ه  ،ه ا ا  رفا ؤوا

 ن ا  ذ   .و        ك ن َ ،أ   د

  ،م  م  أ و .  دا و لا إ 

   سأ و . ا ادةا  ّ د  آما ا 

.ّ   

  ه إ و اد) مّ  ( د ر  و

  ّظ   :  

ن  :أواا ا ا       ا ا    ظ دا

   ا م  ا    ،  قب وإ آ و

اوإ d نّء اوا  ّ دا و  أّن ذ و ، 

.ّو ّ ا   

ما: ذ أ   :  ه ا ]   ..ـرِهعلـى أم غالـب وا.[،  :و 

     أّن إراد  و أظ  د        ]..فَاطرِ السموات واألَرضِ.[

ور ا   ار وإع  . و  ا.            ء



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣١٥( 

ا ّ]  ـرِهعلـى أم غالب وا[           هأ  ه ارد، وا ا  

 :    ّا إراد  يا ]  ــن ــه كُ ــولَ لَ ــره إِذَا أَراد شـيئًا أَن يقُ ــا أَم نَّم إِ

كُونفَي) [ ٨٢(.   أراده ا  a      و ،   

 ذ ذ  ّ .وا  ْرضاِت َواَا ِط   رة ا  ّ ؛ إذ

اث ه ا وإظر. و ا اة  ا وادة         

.و  

         ا ا ا ما ا اأّن ا ى أوم )  و

دا(    ف ا ) (        ا  ة؛ظ ا  ود

 ُ ّم a ءا       دا و  .  :ل  ]...    ِيـل أْوِ مـن تَ

 يـثاداألَح[ و  )و  أو م .(دا و       ن   

        أو ،ا     ّن ن ا     و  أط 

 .دا         ّا   ا أ  ()ءن ون اوا

  ق اا او .دا و   ا    دا و 

  د )و (ا و)   رة ذاا  ورد ي) ارؤ و  و ،

 ءا          ن يا ا  هإ ا   ؛ وا ّم  

:    ؛دا و  

]فَعرو هي ولَى أَبشِ عروا الْعرخو ا لَهدجقَالَ سـا  وي  ـتـذَا  أَبيـلُ  ه أْوِ يـاي  تَ ؤر  ـنـلُ  مب علَهـا  قَـد  قَ ـي  جبر 

  .)١٠٠ ] (...حقا

الُوا[ يلِ نَحن وما أَحلَامٍ أَضْغَاث قَ أْوِ المني الْأَحلَامِ بِتَ قَـالَ * بِعي  وـا  الَّـذـا  نَجمهن م  كَـرادو  ـدعب  ـةنَـا  أُم  أَ

ئُكُمنَب يله أُ أْوِ   .)٤٥ ،٤٤ ( ]فَأَرسلُونِ بِتَ

 أّن ا ا و            أ   م 



)٣١٦......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

 ا  نو ف درا    ا   . و)٢٧(أ   و أّن

        أو  ا ّى م أّن رت إأ  را  رة  تا

ا و    ل وا  ا  ؤ ث اأن ا و .

يها يا[ ا  :ن ، ّ )٤٣ ( ]تَعبرون للرؤيا كُنتُم إِن رؤياي في أَفْتُوني الْملَأُ أَ

يـلُ  هـذَا [    رآه:    Kل  ب أْوِ يـاي  تَ ؤر...[   

    ا  أن إ     و و و

.دا  

      ّ أن  ؛ا   رؤ  لن ا او   ا 

،رؤ  : ل ]نين سحالْم ناكَ منَّا نَر بئْنا بِتَأْوِيله إِ . و  )٣٦ ] (نَ

          رة اا ط   ّآمت اا  ّودم ّمa .

ا  أ             ،ط     و   

ا،   ا و ،ة اأّس ا ذ  أ  رّا اا ا 

د واّا : ]ْتَأ أْتيكُما طَعام تُرزَقَانه إِالَّ نَبأْتُكُما بِ ي يأْتيكُما ذَلكُما قَالَ الَ  بلَ أَن  وِيله قَ

بِاللّه وننمؤمٍ الَّ يلَّةَ قَوم كْتنِّي تَر . )٣٧ ] (وهم بِاآلخرة هم كَافرون ال مما علَّمني ربي إِ

:ا[ وي الْو أَمِ اللَّه ريخ قُونتَفَرم اببنِ أَأَرجيِ السباحصارالْقَه داح*    اءـمإِلَّـا أَس هوند نم وندبا تَعم

لَّا تَ لَّا للَّه أَمر أَ نْتُم وآباؤكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِ يم سميتُموها أَ لك الدين الْقَ لَّا إِياه ذَ عبدوا إِ

علَمونولَكن أَ ا ي   .)٤٠ - ٣٩ ( ]كْثَر الناسِ لَ

 لإّن ا ) اموا (و   ()   ف ا  ) ِ( ،

 وا ان    أن ما        ا ما ارده ا  (دا و)

 أّن إ  a    ا  رة اا    ،إ     

   ا   ط     رإ  رو .    أّنذ 

ا ّم a     .ا   أ  اط       دّل أّم ّ ّ



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣١٧( 

  (ر)     دوز و  برا  ه وإّن .

أ ا ّا  ف يا ا ا  يا  .و   

  . و ن ا     ن ا  إ  ه    

 .ّاَ ن َ و ّ  ا و   ن أن   ءا ؛    و

    أ  وأّم ث  : ل ، ] ... راألَم يقُض

،    اؤّ     ا اّ و  ا ل  )٤١ ( ]الَّذي فيه تَستَفْتيانِ

  .  

ارة        أن      و اد   ا   

 ا  وي دوا رؤأو ا ؛ ى ا      ع  و

يـلِ    [ :و  ّل ّ (( اا ام:ا، و ا ل  أْوِ نـي مـن تَ وعلَّمتَ

يثاداألَح) [ أي )١٠١  َُُث ((م  نما )٢٨(.  

       آما ا  فا  ا و) دا(   

.ت اه ا ث و أي   ّ  

 آما ا )دا(:  

   (دا)(أل) ا      ا ارد  ءت  دة

، وء ال (أد)      a إ و و ا  رة   

: رد  ةا  

١- :  ] ًضاعم بضَهعا بن عب تْ أَ ثُم أَرسلْنا رسلَنا تَتْرا كُلَّما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَ

ونن مؤمٍ لَّا يداً لِّقَوعب ناهم أَحاديث فَ علْ جن( ]و٤٤ ا(. 

٢- :  ]َفَارِنأَس نيب داعا بنب فَقَالُوا ر ماهن ناهم أَحاديث ومزقْ علْ فَج مهنفُس ا وظَلَموا أَ

 .)١٩ ] (كُلَّ ممزق إِن في ذَلك لَآيات لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ



)٣١٨......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

          ذات د ا   دا  ّن ا ءا و

 إ ات    اّون  و ن  ،      اة 

 ظا            ىأ ا  ء اا  ى ّا ما

         آن اأن ا مو و ه ا د د( اا 

٢٩()ا(   د)ل) أ فا ا  :ي   .     ا ا ء

، و  وا( ا( ارة  ُِ أر    ارد

و أب اارد إ  ا اد اا (،        ة  اآن٢٠٦(

   ءت   و (ا أ))  ،(ا       ارد اوا

  :   

علَّك باخع نَّفْسك علَى آثَ[ -١ نوا بِهذَا الْحديث أَسفاًفَلَ مؤي إِن لَّم مارِه) [٦ ا(.  

ا * وفَمن هذَا الْحديث تَعجبونأَ * لَيس لَها من دونِ اللَّه كَاشفَةٌ * أَزِفَت الْآزِفَةُ[ -٢ تَضْحكُون ولَ

وندامس أَنتُمو*كُونتَب) [٦١ - ٥٧ا(. 

٣- ] نَّه نونٍ * لَقُرآن كَرِيمإِ الَمني ال يمسه إِال الْمطَهرون * في كتَابٍ مكْ الْع بن رتَنزِيلٌ م * 

ونن هدأَنتُم م يثدذَا الْحبِه علُون رِزْقَكُم أَنَّكُم تُكَـذِّبون  * * أَفَ تَجو) [ :اا 

٨٢ - ٧٧(.  

لَى السجود فَال يستَطيعونيوم يكْشف عن [ -٤ خاشعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذلَّةٌ  * ساق ويدعون إِ

    ونمــال س ــم هو ودــج ــى الس ــدعون إِلَ ــانُوا ي ــد كَ ني * وقَ ــذَر ــديث    فَ ــذَا الْح بِه ــذِّب ــن يكَ مو

ونلَمع ال ي ثيح نم مهرِجتَدسنس[ ) ٤٤ - ٤٢ا(. 

٥- ]هبر نوخْشي ين الَّذ لُودج هن م رعتَقْش يثَان ابِهاً متَشتَاباً مك يثدالْح نسلَ أَحنَز اللَّه نيتَل ثُم م

] ء ومن يضْللْ اللَّه فَما لَه من هادجلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشا

)٢٣ ا(. 



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣١٩( 

٦- ]كواً أُولَئزا هذَهتَّخي لْمٍ ورِ عبِغَي بِيلِ اللَّه ن سلَّ عضيل يثدالْح وتَرِي لَهشن ياسِ مالن نمو  ـملَه 

هِنيم ذَابن] (ع ٦(.  

إن رارد اا  ا:ردا  و ،   اوا ما

طار  ا  ث  زق اا  ّا  .ا  ال    

: ل ، ر  و  ُِو ّ  ز أّن رد آ ]  مهرنـذ وأَ

نـا  ى الْحلَد الْقُلُوب إِذ الْآزِفَة موي        طَـاعيعٍ يـفلَـا شـيمٍ ومح ـنم نيملظَّـالـا لم نيمجِرِ كَـاظ[ )  ١٨( ،

  لا او ،ا ا ذ     :]  ـفكْشي موي

ودجإِلَى الس نوعدي و اقن سع...[   و ،ا ذ إ  ا  ّن 

.وا   ا  

   رزةا  م  ولرد اا ّلَ     [ أنـز الْحمـد للَّـه الَّـذي أَ

بده الْكتَاب ولَم يجعل لَّه عوجا لَى عع *    الَّـذ نينمـؤالْم ـرشبي و نْه ن لَّدا ميددا شأْسب رنذا لِّي مقَي  لُـونمعي ين

الُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا*ما لَهم بِه من علْمٍ ولَا  * الصالحات أَن لَهم أَجرا حسنا ماكثني فيه أَبدا*وينذر الَّذين قَ

لَّا كَ آبائهِم كَبرت كَلمةً تَخْرج من أَفْواههِم إِن يقُولُون إِ ل إِن لَّم ملَى آثَارِهع كنَّفْس عاخب لَّكا * فَلَعبذ

نوا بِهذَا الْحديث أَسـفًا  مؤي) [٦ - ١ ا(    يب اا  ّ  .

اي   ارد ا   امار  سّ ٍ  ور  . وا          

  ار    . ب ن

ــون عت: [    ا ا   )رْز )ْو ءت  علُ ج

رِزْقَكُم[    رة  ا  ا : ]   ـهان طَعـام تُرزَقَ

ــه يل أْوِ ــا بِتَ أْتُكُمب َُُن، ( . و ال ن ا اق ض أن د ]إِالَّ نَ

. ،  أن ر أ       ث  ا      )وُُب

   أ و    رود) (ن ا)د  و). ٥٩ا ا  ء



)٣٢٠......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

ل اا  ()و (ا)    ره ا يا  

 ر    ن ا  ه؛ا     ا  ا  نو

 ا  َا اا  لا و () .  

 حم   ء ٍدو K :   ]   ـاءكُمأَن ج ـتُمب أَوعجِ

 كُمرنـذيل نكُملٍ مجلَى رع كُمبن رم كْراف ( ]ذ٦٩و ٦٣ا(     

 ء ذر   :  ه ا  ءو ،  

بوا[ نهم وقَالَ الْكَافرون هذَا ساحر كَذَّاب وعجِ م رنذم ماءه٣٠( )٤ ص] (أَن ج(. 

]جِيدآنِ الْمالْقُرذَا * ق وه ونرفَقَالَ الْكَاف مهنم رنذم ماءهوا أَن ججِبلْ عبجِيبع ءي٢ ق] (ش(. 

نهم أَن أَنذرِ الناس *  الر تلْك آيات الْكتَابِ الْحكيمِ[ لٍ مجا إِلَى رنيحأَو باً أَنجاسِ علنل أَكَان

  .)٢ - ١م( ]لَساحر مبِني اوبشرِ الَّذين آمنواْ أَن لَهم قَدم صدق عند ربهِم قَالَ الْكَافرون إِن هذَ

ل ا   ر    أّن ّو: ]ذَاه إِن  راحلَس

بِنيم[.  

ّا ا  آما ا ّأن م و   ا    ا  

ا ا ّ   ا   اردا (سر اأم) )م ٢ ما (

 د  ،ا ُ  ذَْ  س، وا  ر   مو     آ   ه

 آنا ا ت اظ ؛ا ا لا     ر 

  ل :. )٣١(اس

يأْتيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذين ظَلَ[  موي اسرِ النأَنذلَ وسنَتَّبِعِ الر و تَكوعد لٍ قَرِيبٍ نُّجِبلَى أَج بنا أَخرنَا إِ واْ رم

ن  * أَولَم تَكُونُواْ أَقْسمتُم من قَبلُ ما لَكُم من زَوالٍ ي ب تَ و مهواْ أَنفُسظَلَم يننِ الَّذاكسي مف كَنتُمسو

ثَالَلَكُم كَيف فَعلْنا بِهِ األَم ا لَكُمن بضَرو م *  مهكْرم اللّه ندعو مهكْرواْ مكَرم قَدو



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٢١( 

بالُ نه الْجِ ولَ متَزل مهكْرم إِن كَانقَامٍ * وذُو انْت زِيزع اللّه إِن لَهسر هدعو فخْلم اللّه نب ستَح فَال [

)ا٤٧ - ٤٤إ( .  

،   ار       ااب ذ ا اي  ر اسما

       ا  ار، وم ظ ن ا أن    ل د   

 ،ا و(و ، ل(ا و و .  .  أّن و ا

ا )(    إ أ ) (ابا       ىارد أ  :) ٤٥ا ،

٥٥ وا؛)٥٥، وا :   ]      اللّـه ـفخْسأَن ي ئَاتـيواْ السكَـرم ينالَّـذ نأَم أفَ

 *ونرـعشالَ ي ثيح نم ذَابالْع مهيت أْ ي أَو ضاألَر بِهِم      عـم بِمـا هفَم ـي تَقَلُّـبِهِمف مـذَهأْخي جِـزِين أَو[ 

)٤٦ - ٤٥ا(.   ،  ابا ا أّن  ل دإ و  و

 ٌّ ]ئَاتــي ــرواْ السـ ــذين مكَـ ــرواْ [ . و ان أ :]الَّـ ــد مكَـ وقَـ

مهــر     اب وا ااب  .ام ا )٧٦ ا] (مكْ

:  ا )   ،ون ( و   أ  و  

و.  

:ا  ءو ]  مهيت يستَغْفروا ربهم إِلَّا أَن تَـأْ ى ودالْه ماءهوا إِذْ جن مؤأَن ي اسالن عن ا ممو

بلًا تيهم الْعذَاب قُ أْ ي أَو نيلأَو نةُ الْ س[ )٥٥ ا(     ا اء ا    .

      ت   اب و أم ياب اا  أو .ع را إر

  ذا أداة ا وإ ، أو)(        ّ  إ وا  و

  اب.

:  وذ وا    ط رة  ء و ] وا بِاللَّهمأَقْسو

ا زَادم يرنَذ ماءها جمِ فَلَمى الْأُمدإِح نى مدأَه كُونُنلَّي يرنَذ ماءهن جلَئ هِمانمي هم إِلَّا نُفُورا * جهد أَ

لَا يحيق الْمكْر السيئ إِ ئِ ويالس كْرمضِ وي الْأَرا فاركْبتاس فَلَن تَجِد نيلالْأَو تن لَّا س لَّا بِأَهله فَهلْ ينظُرون إِ



)٣٢٢......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

بديلًا ولَن تَجِد لسنت اللَّه تَحوِيلًا نت اللَّه تَ سن  * لم ينةُ الَّذب اقع كَان فوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فريسي لَمأَو

كَانُوا أَشو هِملب نَّه كَان عليماقَ نهم قُوة وما كَان اللَّه ليعجِزه من شيء في السماوات ولَا في الْأَرضِ إِ م د 

ــديرا  .     ظ      آت.  )٤٤ - ٤٢ط] (قَ

              ّ   اء ا   ياب ا  ّ اب

  .ا   

 ،آ آم    (ا) د  أْن و  ردا 

:ا اا ] ...يثــد ــذَا الْح بِه كَـذِّبــن ي مــي و ن اآليــة ذَر) [٤٤ ا(  ِا 

 (بّ )   ن  ا ا ّ آ    ا ا

:  وذ  

]اتكَانُوا بِآي اسالن أَن مهضِ تُكَلِّمالْأَر نةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وو موي و *وننوقا لَا ين

ي ما فَهن ات آي   .)٨٣ - ٨٢ا] (وزَعوننَحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بِ

) اا  ان   اة  و  اع وك إَذاك (

)  ِ    ،   أ     ًْ ٍوج ااّ و  ود(

 .وا   ،ّ    

و  ذ  ا  ك    ت  ا     إ  ج

        وز د   ظ ل أم  م ّم ا ا؛  ود وز

، وإن ، وا ووا   ا  ا     ا أم   ر     

ا يا  ،ا  ذ  .  

 و رة ا رد ّأ : ] وان مؤي إِن لَّم ملَى آثَارِهع كنَّفْس عاخب لَّكفَلَع

 ا ا  أّن ك أا إ ّك          .)٦ ا ( ]بِهذَا الْحديث أَسـفاً 

 أا      ؛ i رل ا    آا     ء ان  ،ّم



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٢٣( 

ا ا   ،   ل ارi        ة أّ  . مءت   إو

 ءما  ء ّ ا  ء  (ِْرَآ) d  ل ،

 (ِْرَآ)  آنا ارد  ٣٢(؛ و(.  

وذ   ورت أظ ا اول  ا ا  آ أى،  

: ]نين مؤكُونُوا مأَال ي كنَّفْس عاخب لَّكع نـاقُهم لَهـا    * لَ أَع ةً فَظَلَّتاء آيمن السهِم ملَيلْ عزأْ نُن إِن نَّش

نيعاضخ * نيرِضعم هن انُوا ع يأْتيهِم من ذكْرٍ من الرحمنِ محدث إِال كَ أْتيهِم فَقَد كَذَّ * وما  يوا فَسب

ئُون انُوا بِه يستَهزِ نباء ما كَ   .)٦ - ٣ااء( ]أَ

    اء اا     اءت أه ا اءأن أ  إذ

،ا  ارد ذ  ور ابظ:   واوز أ  )   ،اُو ،َِ

ا  ار   ك َُْ(    ٍث( )، ووََِْ، وَُْثٍ 

يا.  

 ارد ذ     :  (ا) ]      ًتَابـاك يثـدالْح ـنسلَ أَحنَـز اللَّـه

مهلُودج نيتَل ثُم مهبر نوخْشي ينالَّذ لُودج هن م رعتَقْش يثَان ابِهاً متَشم  ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو

اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهضْلن يمو اءشي نم ي بِهدهي[ )٢٣ ا( .  ب اا ا أّن 

   م َِِا ََْوأ .ا  ث    در ن أر 

:و آمت اا  وا ،(ا أ) )ا أ( وا ،

انُوا يعملُـون ] ي   إ . اا  أن أ  أ ر)٣٣(]أَحسن ما كَ

     آما ا  د م و ،ف إا      ن 

إذا ،ا       ن ا   ا أ  يب ا

 تاث اأ  در أر   )٣٤(.  

 ا  ارد ذ   : ]َّلضيل يثدالْح وتَرِي لَهشن ياسِ مالن نمو



)٣٢٤......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

هِنيم ذَابع ملَه كواً أُولَئزا هذَهتَّخي لْمٍ ورِ عبِغَي بِيلِ اللَّه ن سن] (ع ٦(.  

    ا  ادث ا ا ا د  ّ  ء   أن

 ظ    ا ظر د ووه وادث       اس  إ

 آ   ا     ن ؛(ا )   ل ط   ّ و .

  آما ا ) (   ا    أّن م (واَُا)

    لا  إ     ن ط ا ،طا إ    ل] :ِذَرو 

يناتَّخَذُواْ الَّذ مهين ا دب ا لَعولَهو متْهغَرو اةيا الْحنْي الد...) [م٧٠ ا(، :و ]  ْاتَّخَـذُوا ين الَّذ

ينهم لَهواً ولَعباً د كَم ماهنَنس موالْي نْيا فَ الد اةيالْح متْهغَرـا      ون ات آي ا نَسواْ لقَاء يـومهِم هــذَا ومـا كَـانُواْ بِ

 ونـدحجاف( ]ي٥١ ا(.          ط إ    ا  ّن  

.  

ّ ن رة  ا  ( اب)و   ّ      ء

ا )٣٥(ذ  ءت ت اا  . ه  :  ]    ـان ات آي ـنم ـملإِذَا عو

هِنيم ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هئًا اتَّخَذَهيش[ )٩ ا(   و ذ  ظ ؛ إذ ر

ّاواو   ) وارََِآ ا (  ارد ا      أّم 

    ا  :  

نَّه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَ[ بين لَهم أَ نفُسهِم حتَّى يتَ نَّه علَى كُلِّ سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاق وفي أَ

هِيدش ءيش[ ) ٥٣ .(  

           إ  ،ا  ا   أ (دا) أّن د و

 ادث ا  ن  ارزاق   ّ a ا ذ   م

     لـلَ أَن      [ :واب يلـه قَ أْوِ بأْتُكُمـا بِتَ انـه إِالَّ نَ أْتيكُما طَعـام تُرزَقَ الَ ي

نـي ربـي   لَّما عما مكُما ذَليكُمأْت ي) [  و. )٣٧    رة إا     أم 



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٢٥( 

     ت أنا   و ،(دا و  )    ُ ا

  ىأ ادث  ّوا ّ اردوات   وإدارة ا در 

ّ  رضا دت امرج ا و   أن ا ط ،

  الإدارة أ إ        ل  ،بات ا ل : ]  َقَـال

 ــيم لــيظٌ ع فــي ح نِّ ــزآئنِ األَرضِ إِ ــى خ ــي علَ ن علْ اج) [ ٥٥( .  ا ا 

)ٌَِ َِ(                 ن ،تا  اا ،

       إدار   و ق ذ  ،أ       وج  عموا ،

ات ا.  

   دا و إذنa            ا   رة 

 a و   ذ ا       ث  ا  وه دة. 

     ن  ،ذ وا إ أن   نو     

نه حتَّى حـني ] ل :؛  ن جسلَي اتاْ اآليأَوا رم دعن بم ما لَهدب ثُم) [  ٣٥(. 

وردت  ات  اآن ا  إطر اة إ ا  آت          و

ّ و ،     ؛آما       ق ذ  د ٣٦(و( 

ااء واوا ا  ل  ) لا  آ  (  ؛ 

ه ات  ل ام أو إ              إ ال ّن

   رة اا a .!(دا و)  

 )و(  رة ا:  

ّز اّآما  )و    رإظ  رةا و (  ث

 ا ،  رة ا   ا ى أوردأ   ا ء م

 a و:  ل ا ي؛ اا ـةً  [ امحر اهن نَا آتَي ادب ع نداً مبا عدجفَو

نَّا علْ ن لَّدم اهن لَّمعنَا و ندع نماًم [رة     )٦٥ (اه ا  آ م  و



)٣٢٦......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

       ذ  ت ّ ده أن   ذن ا ن أنإ  

 :   را ا  د   أ و ،اء [اشا يم و اللّهحمي

ثْبِت وعنده أُم الْكتَابِ ي و [٣٩(ا(.  

   ا ا انا  ه ( إذ(      رة  تظ ا a 

 وا .دا و  a     :  ا ا ]     ْـلـى هوسم قَـالَ لَـه

ــداً   شر ــت لِّمــا ع مــنِ م لِّمــى أَن تُع ــك علَ أَتَّبِع[ ٦٦ (ا ،(اث وا و ، 

        ا ا ا  اه   ا       ، ر ا ق ا

قَـالَ هـذَا   [ ل :   ؛إ  ااق   إ أْن م  و ا، وإ اار؛ 

ـا لَـم تَسـتَطع علَيـه صـبراً        بِتَأْوِيـلِ م ئُكـأُنَب س كنيبي ونياقُ برا ]ف) ٧٨ ،(    ا ا 

و ذa،    و أب    اب ا  ه ال 

 ون ا .ا   ا ن !     ب اا  

  دة  و   ا ا ث( ا( ل  ؛ ْنإ  

a   : ل ؛ اه ] لَك ثدتَّى أُحح ءين شي عأَلْني فَال تَستَنعقَالَ فَإِنِ اتَّب

ــراً ــه ذكْ ن م[ ٧٠(اا  َث( ). إذِْأ(   إ  يا ا 

)ا(  ا   أ ا   اء       ا  .

 ؛م    ا    ث  .ا 

ّن  او   اادث ا   ا     وا

 طا ،  فا  رةوا ،:  ]   ـالَـى مع بِرتَص فكَيو

بــراً    خ ــطْ بِــهتُح لَــم [ ٦٨(ا و ،(  د) اُْ(       اما  

)ُِ(       سا   ا     ء ا  

)(ا  :   انا ا ء ـا    [ ؛ وـا بِمن كَـذَلك وقَـد أَحطْ



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٢٧( 

يه خبراً لَد[ ٣٧()٩١(ا(.  

 إ و بإّن ا   ا  ا طا ن ا 

ّ  ء    ّن ا ه؛ آما د    آمل اا  

ّ   طا          آ ى د  و ،    ،

      حا  وا أّن د  دةز .ى اا   ا 

  -    أّن ا اآم  (و)      ة  اى اي، 

ّ -       ا  ادث اا  اه إ  ىا ا   

 ا  و.ر اأ       ظ   يا ا و

ا   ا ا  ان وذ آل  .ا  

   دن ا  إّم   و   طا ا  ن؟    و ّي   يا

 ،  :  ا   م أّن ا ا أ  و ازن س  

ــتَقيمِ [ ســطَاسِ الْم ســواْ بِالق نُ ــتُم وزِ ــلَ إِذا كلْ فُـوا الْكَيأَوو ــأْوِيال ــن تَ سأَحو ــر يخ ــك اء( ]ذَلا 

يهـا   [ ل    :ن اّد إ ا ور أ و وا ). ٣٥ يـا أَ

          دفَـر ءـيـي شف تُمـازَعن نواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعـواْ الرسـولَ وأُولـي األَمـرِ مـنكُم فَـإِن تَ آم ين الَّذ   إِلَـى اللّـه وه

أْوِيال نون بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تَ متُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرء ]ون  )٥٩ (ا إذا إ

     رةا  وا ا  ء     و أن ا  .وأ ،

       و ، زعا   زعا      ء     ا  ال اا

 ال (  اآن  زا، وز، وزن)( ال:

 س،  ،]ذَلك خيـر وأَحسـن تَـأْوِيال  ]   :ان وان  .)اة

 اب  و  ا   ،اء      ور  ا إ ازت  واد

  . ا  اي



)٣٢٨......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

ا ا  

وا ب وا   

ّ  أّن   ّاّآما  : و      

ا            اس     ءوراء ا ب اا  وا

 ا و ن، وإدرامو  ا .ا   ة و وا 

  رةا    .و ،ر ذإظ           و د  ظ  ّن  و

  ّ ارد ارة   اا  أّن     ظت اد 

آما اآ     واا  آ ّى د  ّ  و ّ ن . و

أّن او     ّل     اآن  ا أو   آ. و  آت  

آن اظ ا؛      و     ّ  آنا   آنا و أْن إ ،

   .   ن         آنا و لأّن ا إ ر ا و

آن أا  ا         ا ا  اردةب اا  أّن  

؛ وا  د     ل آ    أ   ذ و . اآن  م  آل ان 

 و     اب ط و  ر   ا؛ 

دا.  

  :و  آل ان

 ر  ء أّنا  أ        ر  هموذ ث اا

 د   آم  ّ   ّ أنّ ((  ا اآمط  اّا  أ

ُ ة، وأْنوا  ((  ةوا  ّل)٣٨( .   ذ ّن ّا  

ّآما    ا و      ّا  ن ا إ        ّ

       آن وا  ارد ذ أّول  و ،ه ا لارد ا  

  :  

]رأُختَابِ والْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم تَابالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ ويف ه ينا الَّذأَم متَشابِهات فَ



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٢٩( 

يتَّ يغٌ فَ يلَه إِالَّ اللّه والراسقُلُوبِهِم زَ نه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْوِيله وما يعلَم تَأْوِ م هابا تَشم ونبِع قُولُونلْمِ يي الْعف خُون

ولُواْ األلْبابِ نا وما يذَّكَّر إِالَّ أُ بر ندع نكُلٌّ م ا بِهن ان آل( ]آم٧(.   

ا ه ا م و وا      آن؛ا  وا ا 

 أ اا آنا   ّا  ،     تا أم  

   و. و ذا   دوت وت،  اب آت 

، ا  .ّ   و         ا   ، ذ  ا

)          و   َّ و ،    ب أا  د؛ أ(و

    د  ر و .ا  ناا  ك ه أو ا  

 ا  ت؛ت واا      ؛رأ     ن  إ

     و .د

ّة  و و  ا  جا     ب(دا(   

 ّآما ا    أ   )و(     نا  ج ا

و ا    د إ أم و       ان.

  د  ارد ا    ا واام       ا

  اظ اى.

    ونن او ذ أّن ا إ آن       ن واا  ت ةّ

ر وابوا    ا ا  وا  با أن اى ذارد أ و ،

 ،ء اما        ي أرى. اارد أ  ظح اا و

            د اا ا  ف  ا  ا ا ّأن وا

         ةوا د  ّآمل اا  أّن ا ا ما  ت

 .ارد  و أّنو ىأ  ّ با       ونا ذ 

   .وا        أّم ب إا  ارد ض ن ذ    

   : 



)٣٣٠......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

١- : ل ] ءيلَى شع ودهالْي تسى لَيارصالن قَالَتو ءيلَى شى عارصالن تسلَي ودهالْي قَالَتو

نهم يوم الْقيامة فوهم يتْلُو يب كُمحي فَاللَّه هِملثْلَ قَوم ونلَمعا ي يما ن الْكتَاب كَذَلك قَالَ الَّذين لَ

فُونتَل انُوا فيه يخْ  .)١١٣ اة( ]كَ

٢- : ل ] نيب كُمتَحل قبِالْح تَابالْك كا إِلَين لْ نْز نَّا أَ النـاسِ بِمـا أَراكَ اللَّـه ولَـا تَكُـن      إِ

ائنني خصيما  .)١٠٥ اء( ]للْخَ

٣- : ل ]      ـهلَيـا عن ميهمتَـابِ والْك ـنم ـهي دي نيا بمقًا لدصم قبِالْح تَابالْك كا إِلَين لْ نْز وأَ

نْــزلَ اللَّــ     بِــع أَهــواءهم عمــا جــاءكَ مــن الْحــ      فَــاحكُم بيــنهم بِمــا أَ لَــا تَتَّ و ــا  هن علْ كُــلٍّ جل ق

 كُمـنــا      م ــي م ف كُمــو بلُ يل ـنلَكو ةــد احــةً و أُم لَكُـمعلَج ــه ــاء اللَّ ش لَـوــا و اجهن مةً وعــر ش

  كُمجِعــر م ــه ــى اللَّ ــرات إِلَ بِقُوا الْخَي ــتَ فَاس ــاكُم ــه    آتَ ــتُم في ن ــا كُ بِم ــئُكُم ب ن ــا فَي يعمج

فُونتَل  .)٤اة( ]تَخْ

٤- : ل ] يا فن ثَالُكُم ما فَرطْ أَم مإِلَّا أُم هياحن بِج ريطرٍ يلَا طَائضِ وي الْأَرف ةابد نا ممو

حي هِمبإِلَى ر ثُم ءيش نتَابِ مالْكونرش[ )م٣٨ا(. 

٥- : ل ]  ىـدهو ءيكُلِّ شيلًا ل تَفْصو نسي أَحلَى الَّذا عامتَم تَابى الْكوسا من آتَي ثُم

ونن مؤي هِمبر قَاءبِل ملَّهع  .)١٥٤ ام( ]ورحمةً لَ

٦- : ل ]ي كُلِّ أُمف ثعنَب موي و اء نا بِك شهِيدا علَى هؤلَ نْفُسهِم وجِئْ ة شهِيدا علَيهِم من أَ

نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهو ءيكُلِّ شانًا ل يب ت تَابالْك كلَيا علْن نَز و[ )٨٩ ا(. 

٧- : ل ]ُكلهم نإِلَّا نَح ةيقَر نم إِنو ان بلَ يومِ الْقيامة أَو معذِّبوها عذَابا شديدا كَ وها قَ

 .)٥٨ ااء( ]ذَلك في الْكتَابِ مسطُورا

٨- : ل ]ِيمكتَابِ الْحالْك اتآي لْكالر ت[ )م ١(. 



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٣١( 

٩- : ل ]ِي أُنْزِلَ إالَّذتَابِ والْك اتآي لْكا املر ت لَيك من ربك الْحق ولَكن أَكْثَر الناسِ لَ

ونن مؤي[ )١ ا(. 

  :ات ا ب ات 

١-   لء أمأم ا او  K .ده ا و 

٢- أ ّا  لم i     سا      ج   وأن وا ،

ا  ت اا. 

٣-      لي أمب اا  أو  ر  لب اا

  .  رى، ود واا 

٤-     ّ   با   ء        و a  و ،

 م  ء ّ نi. 

، ر ب، و ّون     ذ  ى    ء اا       -٥

 .ب ّون ذو ر

 اوف ا ا ذت  أول  ار اآم آت    -٦

 ز    و، إذ  ّ و رز     اب.

        ا ز ذ رةا ا و أّمآن. وا   زر

ا  ب  ا    ،ث    ّت ا

:   اردا  ] ِرحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِالَّ ههلَمع ي وعنده مفَاتح الْغَيبِ الَ 

بة في ظُلُمات األَ الَ حا وهلَمع إِالَّ ي قَةرن وقُطُ ما تَسمتَابٍ وي كابِسٍ إِالَّ فالَ يطْبٍ والَ رضِ ور

بِنيم[ )م٥٩ ا(. 

   ل نّ    ا  ات ا ّ اب      ت 

 ات :     و  ّا ا أنّ    .ا ب   اآن



)٣٣٢......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

آت اآن    آل ان  آت ت، وآت ت اارد  

  ا  ب، ات اتآا م او ]...  نه اتكَمحم اتآي هن م

.  أّن ذ ات وات       )٧ آل ان( ]أُم الْكتَابِ...

 ا     ورر واا  ؛ وذ ()  ا     ان؛ و آل  

أر أن ن ا   ا  ر   ا ام أ، أي  

)         لا   ر  ت). و تآ ت... و تآ 

     آما ا  و .ا ا  بت اآ  

  :ور ذ      رؤ ه 

 :  ] ... اءالْم هن م جخْرفَي قَّقشا يا لَمهن م إِنو ارنْه وإِن من الْحجارة لَما يتَفَجر منه األَ

ملٍ عبِغَاف ا اللّهمو اللّه ةيشخ نبِطُ مها ي ا لَمهن م إِنولُونمة] (ا تَع٧٤ ا.( 

 :  ]إِن نتَابِ ملِ الْكأَه نمو  ه د ؤارٍ الَّ يين بِد هن أْم يؤده إِلَيك ومنهم من إِن تَ تَأْمنه بِقنطَارٍ 

كان( ]...إِلَي ٧٥ آل.( 

 :  ]مهنمو بِه نآم نم مهن ا فَمريعس منهكَفَى بِجو هنع دن صء] (م٥٥ا .( 

 :  ]     ونحـالالص مهـنـا ممضِ أُمـي األَرف مـاهن قَطَّعو     منَـاه لَوب و ـكذَل وند مهـنمو

ونجِعري ملَّهع  ). ١٦٨ااف( ]بِالْحسنات والسيئَات لَ

  : ]يندفْسبِالْم لَمأَع كبرو بِه نمؤن الَّ يم مهنمو بِه نمؤن يم منهمو[ )م ٤٠.(  

 أ  ا      و ا  ن اب  اآن أو ه، 

. با  اوا   أّن ا إ أ  

   و -      ا  ا  آم إ   ء  - 

د  (و) ،     :  ا ما ا  ء ]   يف ينـا الَّـذأَم فَ

علَـم تَ            ـا يمو ـهيل أْوِ ــة وابتغَـاء تَ ن نـه ابتغَـاء الْفتْ م هـابـا تَشم ـونبِع يـغٌ فَيتَّ ــي   قُلُـوبِهِم زَ ف ـخُوناسالرو إِالَّ اللّـه يلَـه أْوِ
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  .)٧ آل ان] (..الْعلْمِ.

      ّ ا د  و  ا و ء

ّادث. و ّم تا و       وذ ه ا ز  ،با أ 

   ن ذا با أن ا       ادث  ا 

  ت؛ وذوا:  ]ِتَابالْك أُم هندعو ثْبِتيو اءشا يم و اللّهحمي) [٣٩ ا(. 

  ا   ا أو ا ا  تت اّن او ِ   

    ،ا  ث   وا د  ا  و .ا 

اً      ات    ث. و  و أّن 

           :   اردةا ا  ا  

] ري الْبا فم لَمعيو وا إِالَّ ههلَمع ي بة وعنده مفَاتح الْغَيبِ الَ  الَ حا وهلَمع إِالَّ ي قَةرن وقُطُ ما تَسمرِ وحالْبو

   ـبِنيتـابٍ مـي كالَ يابِسٍ إِالَّ فطْبٍ والَ رضِ واألَر يف ظُلُمات) [ م٥٩ ا(.    ا 

  .)٣٩(]وعنده أُم الْكتَابِ[ه   ه،  أ اب 

و ذ   ّ    ده  ء  ا    ر ا

   ث  ا    طّ ا، و  ات       

           ث   ث   ّ  إ  أن 

 أرت     ارد رة ا، و  ز ذ !. و

:ا   ا  ا   ك أن آن إت اا  

: ل ]ادأَح بِهلَى غَيع ظْهِربِ فَلَا يالْغَي مالع *  هيدي لَّا منِ ارتَضَى من رسولٍ فَإِنَّه يسلُك من بينِ  إِ

ــدا  صر ــه لْفخ ـنمو) [ق و )٢٧ - ٢٦ا ّل  ، ود  

    ا   ا  عإط  ه ا أّن ذ  دةز .ا

 : ل]   ثُـون عب ي ـاني  ا ] (قُل لَّا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه وما يشـعرون أَ
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ة] أ : و؛ )٦٥ ادهالشبِ والْغَي مالع[  رد. و  أ  ر يا

.  ررة إظ أم مذ ا (و) د     

           ا أط      ت أّنا  تأظ و

       ابا  ن ّده ا  ا     ّن ؛

     ا إ ا  ظ  ى        ات  ن ّ ر. و

   ّم  ث ي .ا ا از    وا   ن

 ا a .ا ا  ّ  ا ا   

    د  أْن   و )(و ا     و ،ّا آمت ا

 :  

 : ل ]لَقَد م واهتَابٍ جِئْنبِك اهلْنلَى فَصلْمٍ عى عدةً همحرمٍ ولِّقَو ونن مؤي* وننظُرلْ يه

ي تَأْوِيلُهأْتي  موي وِيلَه أْ نا من شفَعاء فَيشفَعواْ  يقُولُ الَّذين نَسوه من قَبلُ قَد جاءت إِالَّ تَ رسلُ ربنا بِالْحق فَهل لَّ

   فْتَـرـا كَـانُواْ يم مهن ضَلَّ عو مهنفُس نا نَعملُ قَد خسرواْ أَ نعملَ غَير الَّذي كُ نا أَو نُرد فَ ] ونلَ

 .)٥٣ ااف(

  : ل]امو ذَا كَانه آنى أَن الْقُرفْتَرن يونِ مد ن اللّهلَكو يقدي تَصالَّذ نيب هي ديلَ يتَفْصو 

يب الَ الْكتَابِ ر يهن فم بر نيالَمالْع *أَم قُولُوني اهأْتُواْ قُلْ افْتَر ثْله بِسورة فَ واْ معادنِ وتَطَ متُم اسع

علْمه من دونِ اللّه إِن كُن يلُهتُم صادقني* بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِ أْوِ أْتهِم تَ ا ي لَمو   ككَـذَل

نيمةُ الظَّالب اقع كَان فكَي فَانظُر هِملب  .)٣٩ م] (كَذَّب الَّذين من قَ

  أّن  ا   اثأ ان إ ن رة  ث

          آم ون ا ل ا ،ن ةظ و 

)٤٠( ،ب واا ذ  ، يا ع   او  وأن ا  ل

  .مذ ، وظر  ُذ ِ اب
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آم  ا ارد ة  آت  ن ت ة،  او

 ردا  و   رةا ّود إ  ه ا    ع 

 ،ا    وو أن او،  ّ     :  ]  مـوي

يلُه أْوِ أْتي تَ ي[  ك .             أ ب، وا  ا   

ا أط .را          ،سا  واأ  و أّمو  

ان وك  ه ّن   اى     آون وّ  ب    و

.وا  

      ىأ ا  دة تاما ظو   آن ال  . ا 

ّو ا   ا؛ و   . ء ا إن  ت  

ات ا:  

أن أ ّ :  ات ا  

أو:   ّا  ط آن اظ ا ا ا  رات

ّا  :   

١-         إ وا ،آن م ّ أن  آنا      ّوم 

  ّ ،. 

٢-  ا ّة وا ازإآما  .آنا  ا أ  

 إ    أظ اآن    ا (ا اوم ) ى  ء -٣

ا  م    د  دت  اظ     

ا    ردة ا   ذ  أن . و  ا    ا 

  آن ما  ن ذ أن ا  .ا  دو  ّا

.ر   

٤- ق اا   ق  اا  ا  ا  وم   ل أوق ا ّأ ،
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  ومرج ا ق  اّ   

:م  آما ا )(و  :   ا    

 ن أو و ا   ادث اا  ّب اا   

         ي يب اا  ن  ا  وأن ،

 ن   و د   وأّن  ذ.     .    ء

ى  اآن ا و     و   ت  

ّدا  ، )ا .(  

: و) دا( ّ رة      م  ا   a، 

  ّط   ادث ار وار اإظ  ّ    ا

ا     ، أ     ّادث ان و أرزاق اد 

دا و    ء  .  

:را    ا   ظ اا  )    ،سر ان، وأم

و  اظ     )واد وا وآر  ابووُْا، 

اف د    إ، و م   ع  ا ن  س

و  آما.اؤا ّ ا آما    

 ا:  

 آن اا  ةا ّر اإط  ا   رؤ ظ  

. د  ّ اق ا      دات وت 

ّو ا         اث اإ  ا   رة با أو ا    ا

  . و   اّ (اّوم ا)..اظ

د  أ ا) (و     () و ،ه ا دة ا

ّآم ا ّ ّا ازه، وء وإر اإرادة إظ  ّا  

ا وا     آن اا وظ    ّ ّ .ه ا    اءا  ا 
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       ن د اد     اآن؛ وا  ه ا لارد ا

ء اأ  آما ظ؛ وا   م ااما)  ت  وا

 (و   ا ا   رإظ د  آما    ا  و .

    آما ّن ا  ا)(و  ن    (ا)

ظ و :      ه ا  ر اي اا  ّ رة رة      رإظ 

 ا  ث    ّط  ا،        ،     ذ و 

ا  و   ا إ    ر  و ،    

رؤ ا. وا ا  ا ا إ أن ا   ط   ر   

      و  ان آل  ورد    َ و .ص اة ا 

  ذ  ات اى. 

  

  

  

Abstract 

The search in the Koranic semantics Entries closed approach 
which is consistent with the interpretation of the Holy Koran. The 
search began in the indication (Taweel), first with the language of 
the word, and to morphological build user inKoran to denote will 
show thing and highlighting, which is the first semantic attribute 
employed by the Koran in this word. He then went Towards 
extrapolate resources use this word in the Koran; as well as we did 
with all the word meant a statement meaning of Quranic during the 
search, as well as when to be those words in conjunction verbally 
(accompaniment) what was its impact actor in determining the 
significance Qur'anic word in question. The result was important to 
find that significant Qur'anic word (Taweel) means: the ability of 
knowledge enables the man who God chose him this knowledge to 
show what will happen in the future than in the unseen world, a 



)٣٣٨......(......................... .... ذأ "و"  آما ّوا ا وما 

knowledge used Prophet Joseph in the news of his two companions, 
including falling for them, and what will happen country after the 
king's vision. As well as the command when good servant but God 
asked him to change the nature of what is prescribed in the lives of 
the persons concerned. It can then understand what is stated in 
AlImran as mentioned in other verses of the Holy Qur'an. 

  

  

  

ا ا  

                                                             

ب ا اع  ا   ا ا  ّه  أن ن ا آن       )١(

           ذ ف إ . ا     ا ا  أّم  ّ   آن؛

  ا ا  ا ّت اواا            إ ا ا  أ أّدى إ 

       ّ  ا  ا .ا     ا ا  ارة  ب اي   أا ا .

 .ا  با ا ة   ا إ مد ل    أ وا ا  ُت ط   

  .اث

)٢(  ا ا و)ظ ّآما ّا  ،(آن آنا     آداب  م

ّد ا٢٠٠٩، ٤٩ا.  

)٣( :  ا  : ٢٠ - ١٨.  

)٤(      ّ   يّا  و أّنو ،ت اا  ّرة اه ا  ّ و

 ا ّا رات ال اد  رةا    ب ا   ه إّم

وا ا :  ا  :ّ  ،١٥٤   و      ّا ا)

.(   

)٥( ّ ّا ا   تّ ظ اا و أ ّو ،ّا ا   م 

(ا   ) أول    ّ  ذّ ه       ٣٢٢(ت  أ  ان اازي     

ا   .(ا ّت ا٢٧ ا.  

:   طح     ا اآم م  ا ا آن ان          )٦(

         أّن ا ا ا  و ،طوإدراكا   اد ا؛    ام 

ّا  م    ا  ا ه؛    و اء اّ أ  وا ،ا 
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ّ اءات ك و ،    أّن ا ز أ  ى مو . دة ّيّ  آن م   لو

. لم ا و     و ط ّ مو ّ   نّ آنا وإّن م

 : دروس  ا وات اّ      و ط اا ارّ و ه.    

  .٣٠٩ - ٢٩٧ آن:

)٧(  وا ا : آن اا        ء، ا   ،(ّآمظ اا د  )

 ا- ،ّمول، إمد ا٢٠٠٩ ا: ٨٣.  

)٨(   ل ن٢١٤ /٢:ا...)) ا ال و س ا وا  و        ا 

  اا  أ  ا رل  ن  ل  م a    أ    اوي  و    أ  وار

ا     لأم ا      وا  وا  ن  و ل  ا        

و ؤه ووأو    ه  م    ه  و  ا  لأن ا  ا  ا  واأ 

   آن آيا و م  ا    ء   وه  و  ن  ا  ا    

 إ ا   وروي ا ((و ا س ا وة وو  ا و  

ا وأ ءا  وأ  ،م  و    ا  اءوا  وا  وأ    هو 

ا  ي ا  رهوا ا س     ، أ ل ا    م    ل  أم : أم 

   و   و   : . ا    آمء ا  فاءات  ا٩٧ :ا ،    و

  .  ١/٤٤٥ ااءات

)٩( :ا  :آن:و. ١/١٨٧ا   انا  

 .١/٢١: اان   اآن: )١٠(

و  ات  إ   ء  أ أ ا   اآن ّ     ا  )١١(

   واا ان ا  ة  ا ت أروا ا  وو ،آما  ا ،

 ا   أْن   ن أم ي ماإ ا   ى آ  ّ ،آما 

   اى اول  اآن.

)١٢( ا ::دة١/٢٠٠ . .(أول) 

)١٣( : ا ١/١٦٠. 

 .  ٣٦دات أظ اآن: )١٤(

 .٣٦دات أظ اآن: )١٥(

 .)(أول دة ١/١٩٤ن اب: )١٦(

 (أول). دة ١/١٩٤ن اب: )١٧(

  .)دة (أول ١٩٤/ ١ن اب: )١٨(

 .)، و  ا ا ا آل إ اودة (أول ١/١٩٤ن اب: )١٩(
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)٢٠(             اطا  وا ،آن اا  ة اط  با  لء ا 

 ّ  د ه أو ا  مل أن ه ا د  اآن و د 

 :  عا ا  و .اا آن اا  ظ   واا د  )

 /ء   (آمد٧ا١/ ا/م٢٠٠٩/ إم. 

)٢١( :ووا ل ا٢٩٩أ.  

)٢٢( :ووا ل اأ :٣٠٠–٢٩٩.  

)٢٣( :آنا   انا :٣/٤٦:ووا ل ا٣٠١–٣٠٠، وأ. 

 .  :٢٦٢ اآن:  )٢٤(

)٢٥(  ::ووا ل ا٣٠٩-٣٠٥أ.  

  و .٣٢٩. و: أل ا واو:٣/٥٢اان   اآن:  )٢٦(

 و...  اؤ و  ذ أن وأا... س: (( ا ٩/١٢٩ل   أ اآن:  )٢٧(

د  اه سا   ،ا  ة  و  ؛  ّم       .   نو     

ا س أا ،و نو م i  ،ن ذو ا ر ا      س  أا 

، و     ا ،ا ن، واه واأو و   ن     

ا  واذ .و   و   :]كلِّمعي و  ـن يـلِ  م وِ أْ يـث  تَ اد أَح  وا  ا  أد  أي ]الْ

ود ا.((  

و       .١٥/٥٦٠ ي:  ان  و اآن    و:. ١١٥ دات أظ اآن: )٢٨(

 طا.  

)٢٩(  ّوا ا   ،ّا  ظ  و ت اا  :ّد اا

د ا .         اد اّوا ا  اآن ا، وذ ا 

ا اوا اا  ا ؛ د اا  (ا)   (دا)

ّد اا  () ّوا .ء  (اتا) د اء ا ةا    د 

    .ا 

)٣٠(    را  رأوا أم ا  ()  ء i       بوا أن أو     ن

 أم )(ا ا   أ و أمو ،. 

)٣١(     ن                ن ا ا و ر اا ا مء ا

  ات ا ي ا إ م  واة .

)٣٢(  : ارد اةا٤٦ا ،٦ا ،ت ،١٢ف، ا٧٠اف، ٢٢٢٣ا ،

٢٧ا. 

)٣٣(  : تا ٣١٢١، وان٩٦، وا١٤، وا. 
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)٣٤(         :ام ر و    بف اوأو ،ه ا    وا ا

 ،آن اا أ ه. وذ  آنا  مآن   : اظ ا ّد درا ا

 ا وما  ء  ا،   ا/ ا  ونا ا

 .٢٠١٣ا/من

)٣٥(    :( اب)لء ا  ةان  ،٩٠ا ء  ،١٧٨وآل١٤وا،  ن  ، ٥٧وا٦و، 

٩واد١٦و ٥ ، وا.  

)٣٦( ء ا.آن اا  ة ى وت إا  ل  

)٣٧( )  اُْ.را ردا  آن إا  (  

 .١٤٢): أذJ  (رة     ا اآمّ وت ار  ء أ  ااق        )٣٨(

 ء  د درا آن اا  ا :وا ّوما :١٢. 

)٣٩(  :ا آن اا  وا :(آمظ اا د  )٩٠-٨٩.  

)٤٠( آن اا  ٢٢:ا .  

  

  

  

  

ادر واا   

١- .آن اا 

٢- ،ووا ل اري، أل ا ،ا دار ،مأ  ،انإ ١٤٢٧ ،٢-

٢٠٠٦. 

٣- ،ا ا أ ،دار ا ، ١،١٤١٤. 

ت،   ا     ا : ، اام، ان   اآن، -٤

،وت١،١٤١٩-١٩٩٩. 

٥- ،ا  ّ  د  ّش اّ ّيا   وفاّ ّ : ،   

ّا ا، ،ا ا ان. اط 

٦- ،ا     ا اإ   ا أ   أ )  م٤و٣ا  ،(  :   ط

،وا  بدار ا  ،ياي اا ، ٣،١٤٠٤. 
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٧- ون، اوا  دي ّ،     م ا ا   ،ان،  اإ ٢، 

١٤٢٥-١٣٨٣. 

أ  ا   أ  أ   ح امري ار        ،ا  اآن -٨

  )طا ا ٦٧١ت  ،ا  ري، دارا   :ا،(  ا

،دا ١٤٢٣ا، ٢٠٠٣.  

٩-         : ،ّما ّا  ّ ،ّت اوا ا  دروس

 ،ف  ،ّت ارا ّا رات ا ،م١،١٤٢٦ا . 

١٠-   رة)اقا  أ ء  رت او ّآما اJ (ذأ  ، ث

،ّا داب، اا   دسا ١٥٨ص -١٤١(ص .٢٠٠٩ ا.( 

 ،(:   ٣٢٢ا  ات اّ ا، أ  أ  ان اازي(ت       -١١

   ،ء ،ّث ات واراا  ،ّاما ا   ١٤١٥، ١ - 

١٩٩٤. 

،   ا د       اآن ا درا د  ء  اّوم ا         ا -١٢

  ،ا ا ،ا   ا ا  ص ص٢٠١١) .٢٣ص - ١١( 

 ).٣٤ص - ٢٤(ص ٢٠١٢ ،٦س ٢٤وم  وا ع

١٣-   ّ ّ ٌج رةّا  i  ،دا ت ا   .د   ا 

 ،٦و ٥ع  ، ن ا ار ث وارات   ، ايّ 

 .٢٠٠٧اد،

١٤-  ،  با و ا   رس، ا  أ :   ،ا

 .١٣٨٣– ١،١٩٦٤وت، ران  وا ، أ.

  ادي، ،    ا  ،٣ ا ا     ، ا   ، اآن، -١٥

 .ق.١٤١٧

١٦- ،ب ا  ما اإ   ز أ رس        ا : ،(ان اا أ )

، ن ،ىار اأم ،، ١،١٤٢٢. 

١٧- ن ا،ر  ب ا    ل ا ا أي،  اأدب   ا م

 .١٣٦٣ - ١٤٠٥، إان ، ازة،



...... ذأ "و"  آما ّوا ا وما ...............)..............٣٤٣( 

 

/ ٧(  د اظ اآم)   ء/       وا  اآن ا ا -١٨

 .٢٠٠٩/ إمم/١اد

١٩-  نا،  ا أأ  ا  ا ٦(ق ا ،( ا  ا   

ا bayt.org/Final_lib/index_arabic.htm-ul-http://www.ahl 

 ا ا، دار ا ا  وا واز، د   ، ااءات، د. -٢٠

١٤٢٢ -١-٢٠٠٢. 

٢١- آن اظ ا سا ا،  ،ا  اد    ،رات ذوي ا   

،انان،إ١٤٢٣، ٢أ - ١٣٨١. 

٢٢- ا   آمءا فاءات اد، ا. أ  ا اء اإ ، ا 

 .١٤٢٥، www.tafsir.net اآم وارات

 أ ا ا   اوف ا ام      ادات   اآن،   -٢٣

 .٢٠٠٣ - ١٤٢٣ ،١دار إء ااث ا ،وت،  ط  : ،)٥٠٢(ت

٢٤-  ،  ا  .ّي،     دا ا     ،ا وت،  دار ا ١ ،

٢٠٠٧. 

٢٥- ،ا  ،رس  أ : ،رون ا  ،وا  ١٣٩٩ دار ا -

١٩٧٩. 

( إ  اآن آن)/  آداب ا   /  ا اآم ظ -٢٦

 .٢٠٠٩/ ٤٩اد

 ،١ا ت، وت،      اط، اان   اان، -٢٧

١٤١٧ - ١٩٩٧. 

٢٨-   ،ا ت     م)  ا   ا ا ٤٠٦ ( ، :  

ما، ا ا ا :١٤٣١ ،ا - ٢٠١٠. 

  

  


